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Inleiding 

Na ieder schooljaar maakt de medezeggenschapsraad (MR) een jaarverslag waarin zij haar 
activiteiten toelicht. Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van basisschool De 
Achtbaan over het schooljaar 2018-2019. De Achtbaan maakt onderdeel uit van de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht (KSU). Het jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste onderwerpen 
die we als MR dit schooljaar hebben behandeld. Deze onderwerpen zijn aan het begin van het jaar 
vastgelegd in het Activiteitenplan van de MR, of zijn gedurende het jaar actueel geworden op verzoek 
van de ouders, het personeel, de schoolleiding of het KSU bestuur. 

Rechten van de MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van een basisschool als De Achtbaan is een middel voor ouders en 
personeelsleden om zeggenschap te hebben over het beleid en de organisatie van de school. Dit 
betekent dat de directie van De Achtbaan beleidsbeslissingen alleen mag nemen in overleg met de 
MR. 
 
De Achtbaan valt onder de Katholieke Scholengemeenschap Utrecht (KSU). Beleid dat door de 
directie van de KSU wordt opgesteld, en dus alle scholen aangaan die daaronder vallen, wordt beurt 
besproken en getoetst in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de KSU.  
 
De MR van De Achtbaan wordt, net als de GMR van de KSU, gevormd door twee geledingen: een 
personeelsgeleding en een oudergeleding. Afhankelijk van het onderwerp heeft een geleding 
instemmingsrecht en/of adviesrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op 
elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet dat elk advies van de MR zonder meer 
overgenomen hoeft te worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de besteding van financiële middelen 
en de toelating/verwijdering van leerlingen. Het ligt anders voor beslissingen waarop de MR 
instemmingsrecht heeft. De directie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet 
nemen. Dit gaat bijvoorbeeld over het schoolplan, de formatie en een eventuele fusie. 
 
De personeelsleden in de MR vertegenwoordigen alle personeelsleden van De Achtbaan en de 
ouderleden in de raad vertegenwoordigen alle ouders van de leerlingen van de school. Daarom is de 
relatie tussen de MR en haar achterban van cruciaal belang voor het functioneren van de MR. In het 
schooljaar 2018-2019 bestond de MR aan het begin van het jaar uit 3 personeelsleden en 3 
ouderleden. 
 
De MR onderhoudt contact met de achterban via de MR nieuwsbrief. Het streven is in een schooljaar 
minimaal drie nieuwsbrieven uit te geven. Daarnaast kunnen de leden van de MR te allen tijde door 
ouders en personeelsleden benaderd worden met vragen of opmerkingen. Deze kunnen behandeld 
worden in de MR vergadering, die in principe voor iedere belangstellende toegankelijk is. 
 
Samenstelling MR 2018-2019 
De MR van De Achtbaan was afgelopen jaar als volgt samengesteld: 

 Dirk-Jan de Jong (voorzitter, oudergeleding) 
 Betül Özkaya-Koçak (oudergeleding) 
 Iris Huurnink (oudergeleding) 
 Maaike Niewenhuis (personeelsgeleding) 
 Roel Scholman (personeelsgeleding) 
 Anouk Matser (personeelsgeleding) 

 
 
Communicatie MR 
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De MR nieuwsbrief beschouwen wij als een belangrijke manier om ouders en personeelsleden op de 
hoogte te houden van beleidsontwikkelingen van De Achtbaan, en op hoofdlijnen de KSU. Via de 
nieuwsbrief laat de MR bovendien zien wat zij betekent voor De Achtbaan. Dit schooljaar zijn er 3 
nieuwsbrieven uitgebracht, plus een verkiezingsspecial.  
 
Ook is op de website van De Achtbaan informatie te vinden over de MR. Vanzelfsprekend waren de 
verschillende MR leden ook op school te allen tijde benaderbaar voor vragen of opmerkingen. Van 
deze mogelijkheid is gedurende het hele jaar gebruik gemaakt. 
 
MR Vergaderingen  
De MR heeft dit schooljaar 12 vergaderingen gehouden. Deze vergaderingen vonden plaats in de 
docentenkamer van De Achtbaan en waren voor iedereen vrij toegankelijk. De vergaderdata staan op 
de schoolkalender vermeld en op de website van de school. In de MR nieuwsbrieven werd een 
beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen die in de laatste MR vergadering(en) 
zijn behandeld. 
 
De vergadercyclus verloopt als volgt. Voorafgaand aan de vergadering overlegt de voorzitter MR met 
de schoolleiding over de te bespreken punten. Vervolgens vergadert de MR zonder schoolleiding om 
de onderwerpen te bespreken. Daarna volgt een terugkoppeling naar de schoolleiding. De vragen en 
opmerkingen van de MR zijn vervolgens in het overleg met de schoolleiding besproken. Indien nodig 
vond in het volgend overleg besluitvorming plaats. 
 
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR haar speerpunten voor dit schooljaar opgesteld. Deze 
speerpunten van het jaar zijn hieronder beschreven en zijn gedurende het jaar met de schoolleiding 
besproken. 
 
Speerpunten MR schooljaar 2018-2019: 
 Instroom leerlingen met Nederlands als tweede taal; 
 Resultaten inzet werkdrukgelden; 
 Resultaten RT door duo-leerkracht in middenbouw; 
 Resultaten aangepast onderwijs executieve functies HB (andere aanpak Chinees en schaken); 
 Ontwikkeling burgerschapsleerlijn met nieuwe partner; 
 Verkeersbeleid rond MFA Voorn (voor en na verbouwing MFA); 
 Fietsparkeren op schoolplein (voor en na verbouwing MFA); 
 Voedingsbeleid speciale dagen (bv Vierdaagse, vieringen op school en schoolreisjes). 
 
De speerpunten van de school zijn het afgelopen jaar gevolgd. Speerpunten van de school in het 
schooljaar 2018- 2019 waren: 
 Profilering meer- en hoogbegaafdheid 
 Plusaanbod: Kunst, cultuur en media 
 Partnerschap:  
 Communiceren en samenwerken met ouders.  
 Sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen 
 Primair proces en kwaliteitszorg 
 Professionalisering/professionele cultuur 
Meerdere malen in het afgelopen jaar heeft een medewerker van de Achtbaan een toelichting over 
een speerpunt gegeven aan de MR. 
 
Besproken onderwerpen 
Afhankelijk van het beleidsonderwerp heeft een geleding instemmingsrecht en/of adviesrecht. De 
belangrijkste onderwerpen voor de MR van het schooljaar 2018-2019 waren: 
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 Financiën van de school: de MR heeft adviesrecht voor de financiën, maar alleen op het 
gedeelte van de personeelsbegroting (BPB). Eenmaal is de clusterdirecteur te gast geweest in 
de MR voor een toelichting. De financiën zijn besproken en aanvullende vragen gesteld om 
meer inzicht te krijgen.  

 Formatie schooljaar 2019-2020: de MR heeft ingestemd met het formatieplan voor het 
schooljaar 2019-2020; 

 De personeelsgeleding van de MR heeft haar goedkeuring gegeven aan de inzet van extra 
middelen voor werkdrukverlaging (oa klasse assistent in de onderbouw en vakleerkracht 
beeldende vorming in de bovenbouw). 

 Instemming voor de schoolgids 2019-2020; 
 Instemming vakantierooster: het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 is afgestemd; 
 De speerpunten van de school zijn in het najaar besproken en de voortgang in meerdere 

vergaderingen. 
 Huisvesting: De gemeente heeft een plan gemaakt voor een verbouwing van multifunctionele 

accommodatie Voorn. De MR heeft meerdere malen over aanpak en mogelijke knelpunten 
gesproken met de schoolleiding. In mei 2019 heeft de gemeente tijdens een bijeenkomst de 
plannen gepresenteerd aan ouders en buurtbewoners. 

 Gezonde voeding: de MR heeft een enquête gehouden onder ouders. 134 ouders hebben de 
enquête ingevuld. In het schooljaar 2019-2020 zal de MR hier vervolg aan geven. 

 
Tot slot wil de MR de schoolleiding bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen schooljaar. 
Wij kijken uit naar het volgend schooljaar en hebben vertrouwen in de weg die de school is 
ingeslagen. 


